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Brezplačne dejavnosti na CDI Univerzum Svetovalke e-pošta Telefon 

Vas zanima ustvarjanje in učenje novih znanj in 
veščin, sprememba kariere, osebna rast?  
Bi potrebovali nasvet za izbiro pravega 
izobraževanja? 
Na CDI Univerzum nudimo različne oblike 
svetovanja za učenje, izobraževanje, razvoj 
kariere ter osebno in poklicno rast za 
brezposelne in zaposlene.   
 
 
 
 

• Opolnomočimo vas za spremembe na 
kariernem področju, 

• svetujemo vam za pri spremembi kariere 
pri izbiri primernega izobraževanja, za 
pridobitev različnih certifikatov,  

• ovrednotimo (testiramo) znanja tujih 

jezikov in slovenščine, s področja 

računalništva, socialnih veščin, učenje 

učenja, državljanske in kulturne 

kompetence,  … 

• izvajamo tudi brezplačne delavnice, kjer 
lahko pridobite nova znanja in veščine. 

 

Mateja Vurnik mateja.vurnik@cdi-univerzum.si 041 957 197 

Mojca Sikošek Penko mojca.sikosek@cdi-univerzum.si 041 957 198 

Polona Franko polona.franko@cdi-univerzum.si 031 337 437 

Janja Štefan janja.stefan@cdi-univerzum.si 030 601 712 

Damjana Osterc damjana.osterc@cdi-univerzum.si 051 342 949 

Ema Hočevar ema.hočevar@cdi-univerzum.si 040 512 181 

 
Brezplačne delavnice 

 

Delavnica Opis vsebine Datum in prijava 

Kako opolnomočiti sebe in 
druge (emocionalna 
inteligenca na delovnem 
mestu), delavnica, preko 
videokonference, potrebna 
je predhodna prijava, po 
delavnici vam bomo 
brezplačno individualno 
svetovali. 

Delavnica je namenjena vsem, ki želijo 
opolnomočiti sebe in druge, izboljšati 
odnose, načine komuniciranja ter spoznati 
temeljne spretnosti emocionalne 
inteligence. Delavnica bo potekala po 
certificiranem programu Emocionalna 
inteligenca na delovnem mestu podjetja 
Genos Internaltional.  

Predvideno je eno srečanje,  
izberete termin, ki vam 
ustreza: 3.3., 7.4., 5.5., 8.6., 
2021, 17.00 – 18.30,  
Prijave: mojca.sikosek@cdi-
univerzum.si 
 

Delavnica za karierni 
razvoj, delavnica, preko 
videokonference, potrebna 
je predhodna prijava, , po 
delavnici vam bomo 
brezplačno individualno 
svetovali. 

Ljudje želimo v poklicu najti globlji smisel 
in pomen. Če poznamo svoje karierno 
sidro, lažje načrtujemo spremembe na 
izobraževalnem ali zaposlitvenem 
področju. Delavnica je namenjena vsem, ki 
želijo spremembo na kariernem področju.  

Predvideno je eno srečanje,  
izberete termin, ki vam 
ustreza: 17.3., 20.4., 19.5., 
15.6. 2021, 17.00 – 18.30,  
Prijave: mojca.sikosek@cdi-
univerzum.si 

Karierni portfolio, webinar, 
preko videokonference, 
potrebna je predhodna 
prijava, po webinarju vam 
bomo brezplačno 
individualno svetovali glede 
priprave/dopolnitve vaše 
prijavne dokumentacije. 

Na webinarju boste spoznali: kaj vsebuje 
prijavna dokumentacija, lastnosti dobrega 
življenjepisa in pogoste napake, vsebina 
spremnega pisma, razliko med ponudbo za 
delo in prijavo na delovno mesto, 
kompetence prihodnosti, kaj so reference 
in kako je dobro napisana referenca, kaj je 
karierni portfolio in kako ga pripravimo. 

Datum: 9.3. 2021, 10.00 – 
11.00, (izvedba tudi v aprilu in 
maju 2021) 
Prijave: mateja.vurnik@cdi-
univerzum.si najpozneje do 8. 
3. 2021. 
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Pokličite ali pišite oz. prijavite se še danes!  

Vse dejavnosti so brezplačne, financer dejavnosti je Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Za 
potrebe poročanja financerju, bomo stranke ob obisku, 
telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacij, 
prosili tudi za nekatere osebne podatke. Več o tem 
preberite tukaj.  

 

Poslovna slovenščina 
(Slovenščina v poslovnem 
okolju) – Delavnica za bolj 
samozavestno pisno in 
ustno komunikacijo na 
delovnem mestu,  
Delavnica prek 
videokonference, potrebna 
je predhodna prijava. 

Kako napisati določenemu naslovniku 
oblikovno in vsebinsko primeren poslovni 
dopis (prošnjo, prijavo, vabilo, pooblastilo, 
izjavo, ponudbo …), kako se pripraviti in 
voditi poslovni sestanek, poslovni 
razgovor, poslovno predstavitev. 
Križemkražem po slovenskem pravopisu. 
Najpogostejše napake. Jezikovni priročniki 
so le en klik od nas. 

Predvideno je eno srečanje, na 
izberete termin, ki vam 
ustreza: 14. 4., 19. 5., 16. 6. 
2021, od 17.00 do 20.00. Za 
skupine (več kot 20 
udeležencev) datum po 
dogovoru. 
Prijave: damjana.osterc@cdi-
univerzum.si 

Finančna pismenost – 
Znamo ravnati s svojim 
denarjem? Delavnica prek 
videokonference, potrebna 
je predhodna prijava. 

Veščino upravljanja z denarjem 
potrebujemo vsi. Z ozaveščanjem neštetih 
možnosti varčevanja, možnostmi naložb bo 
naša prihodnost varnejša in svobodnejša. 
Začnimo danes. 

Predvideno je eno srečanje, na 
voljo je več terminov: 
Datum: 7. 4., 12. 5., 9. 6. 2021, 
od 17.00 do 20.00. Za skupine 
(več kot 20 udeležencev) datum 
po dogovoru.  
Prijave: damjana.osterc@cdi-
univerzum.si 

 

Neformalna izobraževanja na CDI 

Univerzum 

Tečaji Vsebina Prijave 

Jezikovni tečaji* - 60 urni,  
potekajo na daljavo, ob sprostitvi ukrepov v živo, 
namenjeni starejšim od 45 let s statusom 
zaposlene/brezposelne osebe, prednost pri prijavi imajo 
osebe z nižjo izobrazbo 
 

 
Angleščina A2 

Za udeležence, ki potrebujejo osvežitev 
osnov slovnice in besednjaka z elementi 
govorjenja in razumevanja poslušanja. 

 
 
Termine za 
posamezni tečaj 
vam sporočimo  
po prijavi na 
 info@cdi-
univerzum.si 
 

Angleščina A1 Za popolne novince v jeziku 

 
Nemščina A2 

Za udeležence, ki potrebujejo osvežitev 
osnov slovnice in besednjaka z elementi 
govorjenja in razumevanja poslušanja. 

Nemščina A1 Za popolne novince v jeziku 

Napredni računalniški tečaj*, 40 – urni,  
poteka na daljavo, ob sprostitvi ukrepov v živo, 
namenjeni starejšim od 45 let s statusom 
zaposlene/brezposelne osebe, prednost pri prijavi imajo 
osebe z nižjo izobrazbo 
 

 
Napredno računalništvo 

Varnost računalnika in dela na internetu, 
napredno delo z programoma MS Word 
in MS Excel, postavitev spletne strani 
preko WIX vmesnika, poštni odjemalci in 
spletne aplikacije. 

http://cdi-univerzum.splet.arnes.si/files/2015/06/Izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov.pdf
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Brezplačne dejavnosti na CENE ŠTUPAR-CILJ Svetovalke e-pošta Telefon 
 

VABLJENI V SVETOVALNO SREDIŠČE 
OSREDNJESLOVENSKE REGIJE! 
Svetovalno središče osrednjeslovenske regije za 
izobraževanje odraslih nudi brezplačno svetovalno podporo 
vsem odraslim, zaposlenim, brezposelnim, starejšim, ljudem z 
različnimi ovirami in drugim, ki se želijo izobraževati in učiti. 
  
Odraslim pomagamo pri: 

• odločanju za izbiro vrste izobraževanja in učenja, 
• načrtovanju osebne in poklicne kariere, 
• vrednotenju sposobnosti, izkušenj in znanj (z 

razgovorom in s pomočjo različnih svetovalnih 
pripomočkov), 

• premagovanju učnih in drugih težav in ovir, ki so 
povezane z izobraževanjem, 

• načrtovanju in spremljanju izobraževanja in učenja, 

Odraslim zagotavljamo brezplačno in celostno informiranje 
ter svetovanje.  
Informacije, nasvet ali pomoč nudimo osebno, na daljavo, po 
telefonu ali elektronski pošti. 
  
Po predhodnem dogovoru s svetovalko lahko: 

• organiziramo mobilno svetovalno službo za zavode in 
organizacije, kjer nudimo informiranje in svetovanje za 
izbrano ciljno skupino, 

• prilagodimo termin, ki ustreza stranki. 

Branka Bricl branka.bricl@cene-stupar.si  041 606 285 

Alida Zagorc Šuligoj  alida.suligoj@cene-stupar.si 041 727 458  

Dragica Glažar  dragica.glazar@cene-stupar.si  030 642 425 

Mateja Lakner Vrtačnik   mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.si 030 709 889 

Jana Mlačnik jana.mlacnik@cene-stupar.si 031 729 908 

Rok Trdan  rok.trdan@cene-stupar.si  031 729 904 

Maja Rotar  maja.rotar@cene-stupar.si 030 704 364 

 
Brezplačne delavnice 

 
 
Seznam brezplačnih dogodkov in delavnic, ki so v organizaciji Cene Štupar-CILJ lahko 
najdete TUKAJ   
Našim aktivnostim in dogodkom lahko sledite tudi preko naših družbenih omrežij  
https://www.facebook.com/cene.stupar  
https://www.linkedin.com/company/cene-stupar/  

 

mailto:BRANKA.BRICL@CENE-STUPAR.SI
mailto:mateja.lakner-vrtacnik@cene-stupar.si
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Neformalna izobraževanja ter usposabljanja ter svetovanje, BIC Ljubljana 

 
 
ZNANJE TUJEGA JEZIKA 
– POT DO USPEHA  
(NEM, ITA, ANG idr., na 
različnih nivojih: A1–B2) 

 
 
 

 
60 ur 

Tečaji bodo potekali na nivojih od A1 do B2 po skupnem evropskem 
jezikovnem okviru – SEJO. 
Izvedba: 
•komunikacijski pristop poučevanja tujega jezika in razvijanje vseh štirih 
jezikovnih veščin - branje, poslušanje, govorjenje, pisanje, 
•udeleženci bodo na razgiban in inovativen način usvojili novo besedišče, 
potrebno za sporazumevanje na nivojih od A1 do B2, najprej na ravni 
vsakdanjih situacij tako v zasebnem kot v poslovnem okolju, kasneje v 
vsebinsko in strukturno zahtevnejših jezikovnih situacijah. 

Tečaji tujih jezikov so 
predvideni 2 do 3-krat 
tedensko v obsegu 6–9 ur. 
  
Začetek bo določen po 
zapolnitvi prostih mest (13–
15 v skupini). 

 
 
 
 

 
Svetovalka: 
 
mag. Marina Vodopivec,  
T: 01/280 76 18, 
marina.vodopivec@bic-
lj.si 
 
 
 
Prijave: 
 
T: 01/280 76 21, 
Helena Črešnik 
helena.cresnik@bic-lj.si   
Suzana Gradič 
suzana.gradic@bic-lj.si 
 

 
SISTEM HACCP IN 
ZAGOTAVLJANJE VARNE 
HRANE 

 
30 ur 

•Slovenska in EU zakonodaja s področja zagotavljanja varnosti živil  
•Sistem HACCP 
•Zunanji nadzor, ukrepanje v primeru neskladnosti  
•Higiena živil (mikrobiološka in kemijska kakovost živil) 
•Tveganja in varna hrana  

Začetek bo določen po 
zapolnitvi prostih mest (13–
15 v skupini). 

DIGITALNO 
KOMPETENTNI 
ZAPOSLENI 
POSPEŠUJEJO 
INOVATIVNOST 
GOSPODARSTVA 
(različni računalniški 
programi) 

 
 

40 ur 

Poudarek bo na delu v programih MS OFFICE (Word, Excel, PowerPoint …) 
Izvedba: 
•pisanje z računalnikom 
•preglednice za vodenje evidenc 
•s svetovnim spletom do ažurnih informacij 
•elektronska pošta mi pomaga pri komunikaciji 
•itd. 

Odvisno od povpraševanja 
 
Računalniški tečaji so 
predvideni 1-krat tedensko v 
obsegu 3–4 ur. 

* Vsebina programov se bo v obsegu največ desetih (10) ur dodatno prilagodila predznanju ter potrebam udeležencev in delodajalcev.   
** Programi so namenjeni starejšim od 45 let s statusom zaposlene/brezposelne osebe, prednost pri prijavi imajo osebe z nižjo izobrazbo. 
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